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همانقارف

باتک تاصخشم 

 : روآدـیدپ مان  ناونع و  یـسراف   . همعنلا مامت  نیدـلا و  لامک  يدادرارق :  ناونع  .ق  یلع 311 381 نب  دمحم  هیوباب  نبا  هسانـشرس : 
 : رشن تاصخـشم  یلعاش  دمـصلادبع  همجرت  نیودت و  هر  قودص  خیـش  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  زا  دازآ  یتشادرب  همانقارف 

لایر 1700 کباش :  . 28 یلج ) رشن  ) لیلج یگنهرف  یتاقیقحت  هسسوم  تسورف :  .ص   63 يرهاظ :  تاصخشم  لیلج 1375 . نارهت :
یلعاش هدوزفا :  هسانـش  هعیـش  ثیداحا  عوضوم :  ثیداحا  تیودهم -- عوضوم :  همانباتک ص 63 . تشادداـی :   6-08-5972-964

یـسانشباتک هرامـش  ییوید 297/212 :  يدـنب  هدر  فلا 1375 2404214  م9   / BP141/5 هرگنک :  يدـنب  هدر  مجرتم  دمـصلادبع ،
 76-6779 م یلم : 

نخس زاغآرس 

هب ار  تتماق  ورس  دیاب  ورـس  نیمادک  رانک  ردجرفلا  کل  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ای  کیلع  هللا  یلـصمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
حور همغن  هک  تفگ  دـیاب  ار  يرمق  نیمادـک  دـییوب و  ار  وت  ياهـسفن  شخبناج  هحیار  دـیاب  لگ  نیمادـک  رانک  رد  تسـشن و  اشامت 
ناشن میـسن  لاب  رب  غاب ، ياضف  رد  شیوخ  ياون  گـنهآ و  اـب  ار  دوخ  راـظتنا  دـهد و  رـس  تبیغ  دولآ  مغ  ياـضف  رد  ار  دوخ  شخب 

هدیـشک .دروخ  یم  مشچ  هب  وت  قارف  نارجه و  یهایـس  راظتنا و  جنر  میتی ، ناگوابون  يامیـس  رد  مولظم و  ناکدوک  مشچ  رد  دهد ؟
هتفگ هراب  نیا  رد  ار  هچنآ  میوگ ؟ یم  هچ  اما  .تفرگرب  رد  دیپس ، گنر  ار  ناشیاهوم  هایـس  دییارگ و  یگدـیمخ  هب  ناناوجون  تماق 

! رورـس يا  وت  اما  .تسا  هدومن  مخ  ار  کلف  تشپ  هک  تسا  وت  تبیغ  راگزور  رد  قایتشا ، يرود و  جنر  ییوگزاب  مییوگ ، یم  دنا و 
اسرفناج ياهجنر  نورق ، ياه  هلق  زارفرب  هنوگچ 
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هیلع دومرف : دنوادخ  هک  تخومآ ، ییابیکش  ربص و  بویا ، هب  تربص  هک  يدش ؟ رگ  هراظن  ار  اهیرگمتس  یتخاس و  راومه  دوخرب  ار 
بیکش یسیع و  تریـس  تروص و  نسح  یـسوم و  لامک  هدنراد  يو  هحفص 8 ] [ . ] 1  ] .بویا ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک 
زوسناج يا  هوکـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  تا ، یتسیز  ناهن  تتبیغ و  نارود  ییاـپ  رید  نم ! ياـقآ  يرآ  يرآ ، .تسا  بویا 

، مالسلا هیلع  قداص  ماما  و  يرب ؟ یم  راظتنا  یک  هب  ات  نازینک ! هدازآ  دنزرف  يا  [ 2 [ ؟ رظتنت یتم  ءامالا ! هرح  نبای  دومرف : هک  هتشاداو 
تفن کتبیغ  يدیـس ! دزاس : یم  بطاخم  نینچ  ار  تترـضح  شارخلد ، يا  هلان  هآ و  اب  هتـسشن ، اهکاخ  رب  هک  ناس  نآ  نازیر  کشا 
تبیغ نم ! ياقآ  يا  [ 3  ] .دبالا عئاجفب  یباصم  تلصوا  کتبیغ  يدیـس ! يداوف ، هحار  ینم  تزتبا  و  يداهم ، یلع  تقیـض  و  يداقر ،

يا .تسا  هدوبر  نم  زا  ار  هشیدـنا  لد و  شمارآ  هتخاـس و  راوشد  نم  رب  ار  تحارتـسا  باوخ و  هدومن و  رود  نم  زا  ار  شیاـسآ  وـت 
وت مایق  شخب  هدژم  نیتسخن  اتکی  يادخ  قح ! تجح  يا  يرآ ، .تسا  هدرک  راتفرگ  يدبا  ياهجنر  درد و  هب  ارم  وت  تبیغ  نم ! ياقآ 
 - لج زع و  هللا -  اهییحی  دومرف : [ 4 ( ] اهتوم دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  : ) هیآ نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هنوگ  نآ  تسا ،

هدنز مالسلا ] هیلع   ] مئاق ترضح ]  ] هلیـسو هب  ار  نیمز  لاعتم  دنوادخ  [ 5  ] .تیم رفاکلا  اهلها و  رفک  اهتومب : ینعی  اهتوم ، دـعب  مئاقلاب 
رفاک هک  اریز  تسا ، نیمز  لها  تیرثکا ]  ] ندش رفاک  اهتوم  دعب  زا  دنوادخ  روظنم  دزاس و  یم 
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، تبیغ نارود  لوـط  اـت  تخاـس  بطاـخم  ار  ناـنموم  شیوـخ  تمحر  فـطل و  ياـنبم  رب  دـنوادخ  يرآ ، هحفـص 9 ] .تـسا [  هدرم 
ار يراگتسر  تاجن و  هار  اهنت  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  تیمارگ  ردپ  .دنربن و  رطاخ  زا  ار  وت  دای  دنکن و  تخـس  ار  ناشیاهلد 

هقفو هتماماب و  لوقلا  یلع  یلاعت  هللا  هتبث  نم  الا  اهیف  هکلهلا  نم  وجنی  ـال  هبیغ  نبیغیل  هللا  و  دـیامن : یم  میـسرت  نینچ  تبیغ  نارود  رد 
زا نارود  نآ  رد  يدرف  چـیه  هک  تشاد  دـهاوخ  یتـسیز  ناـهن  تـبیغ و  ناـنچ  نآ  وا  دـنگوس ، ادـخ  هـب  [ 6  ] .هجرف لیجعتب  ءاعدـلل 
هب ار  نانآ  درادب و  مدق  تباث  يو  تماما  رب  فارتعا  هب  هبترم  دـنلب  يادـخ  هک  یناسک  زج  تفای ، دـهاوخن  تاجن  يدوبان  تکاله و 

نارود رد  ار  راظتنا  لاح  نتـشاد  مالـسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترـضح  زین  .دـیامرف و  اطع  قیفوت  شروهظ  رد  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد 
.هروهظ یف  عاطی  هتبیغ و  یف  رظتنی  نا  بجی  يذلا  يدهملا  وه  انم  مئاقلا  نا  تسا : هتـشاد  نایب  هک  اجنآ  ات  درامـش  یم  بجاو  تبیغ 

نامرف شروهظ  ماگنه  هب  دنرب و  رسب  ترضح  نآ  راظتنا  رد  شتبیغ  نارود  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يدهم  نامه  زا  مئاق  انامه  [ 7]
اضر ترضح  هچنانچ  [ 8  ] تسا هتفر  رامشب  تادابع  لامعا و  نیرترب  هقح ) تلود  ندیـشک  راظتنا   ) تلاح نیا  .دنهن و  ندرگ  ار  يو 

تترضح روهظ  رب  اعد  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  نایعیش و  دیشخب و  رارمتـسا  ار  هقیرط  هویـش و  نیا  زین  مالـسلا  هیلع 
تتبیغ نارود  رد  ار  تروهظ  ات  يداد  نامرف  ار  نایعیش  زین  دوخ  ام ! يادتقم  يا  يرآ ، [ 9  ] .دومرف یم  رما 
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میلعت هحفـص 10 ] ار [  زاـین  زار و  نیا  تیفیک  مالـسلا  مهیلع  تنیرهاـط  دادـجا  هریـس  دـننامه  و  [ 10  ] دـنهاوخب گرزب  دـنوادخ  زا 
.يدرک بلط  ار  روهظ  هدـعو  قـقحت  زاـجنا و  گرزب ، دـنوادخ  زا  دوـخ  ماـیق  يارب  تبیغ ، نارود  زاـغآ  ناـمه  زا  و  [ 11  ] .يدومرف

وت شخب  تایح  توص  نورق ، تشذگ  هدنکفا و  نینط  دیحوت ، دبعم  رانک  رد  نونک ، ات  نامز  نآ  زا  تزیگنا  لد  يادص  ایوگ  يرآ ،
ققحت .يدوـب  هداد  نم  هب  هک  ار  يا  هدـعو  ایادـخ ! [ 12  ] .ینتدـعو اـم  یل  زجنا  مهللا  ییاـمرف : یم  هک  میونـش  یم  هدربن و  داـی  زا  ار 

تـشخب تاجن  مایق  سدـقم و  دوجو  يارب  اعد  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهـشرافس  همه  نیا  اـما  .شخب 
ار تا  یـسدق  ماـقم  هک  دـنهد  ناـشن  تکرح  نیا  اـب  نایعیـش  تسا - : هلمج  نآ  زا  هـک  [ 13  ] هـتفهن مـیظع  ناوارف و  یتارثا  دـیاوف و 

مکارت ار  ناشخرد  دیـشروخ  اما  .تسا  وت  فیرـش  دوجو  اب  يونعم  يدنویپ  هطبار و  دوخ  رما  نیا  رگید ، یفرط  زا  .دـنراد -  تسود 
يا تسا ؟ نابیتشک  وت  نوچ  یحون  راگزور ، ياهنافوط  رد  ار  هتفای  دـنویپ  ياهلد  هک  تشاد  دـناوت  یناـیز  هچ  تبیغ  نارود  ياـهربا 

تکرح و ناینیمز  ناـیم  رد  تیاـبرلد  اـسر و  تماـق   - 1 تساـنعم ؟ ود  زج  ار  وت  یتـسیز  ناـهن  تبیغ و  موـهفم  رگم  ناـمز ! تجح 
، نامدرم زین  هاگ  - 2 [ 14  ] .دننیب یمن  ار  تترـضح  ناشیا  اما  يرگن  یم  ار  نامدرم  ییامیپ ، یم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  دراد ، ییایوپ 

تبیغ و هب  حیرصت  رد  زین  وت  كاپ  دادجا  لاعتم و  يادخ  [ 15  ] .دنسانش یمن  ار  وت  اما  دنرگن  یم  ار  تیابرلد  رس و 
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مامت نیدلا و  لامک  باتک  تکرابم  نامرف  هب  زین  هرس  سدق  قودص  خیـش  دنا و  هتفگ  نخـس  ناوارف  تا  یـسدق  دوجو  یتسیز  ناهن 
ار ترگایحا  ياه  هدومرف  نامه  تیازفا ، حور  دای  کسم  ماتخ  رد  هحفص 11 ] .دروآ [  رد  شراگن  هب  تبیغ  رما  تابثا  رد  ار  همعنلا 
[16  ] .هئاقب لوطب  ضرالا  نیز  و  هرمع ، یف  دـم  و  هرـصن ، زعا  مهللا  هک : میناوخ  یم  رب  راـظتنا  مغ  رادـید و  قوش  زا  هدـنکآ  یلد  اـب 
زارفارب و ار  وا  يزوریپ  شف ] رد  ! ] ایادخ راب  .نیملاعلا  بر  ای  نیمآ ، [ 17  ] .هیف لیل  ادمرس ال  هرون  انرا  نآرقلا و  کیلوب  یحا  مهللا و 

نآ رون  امن و  هدنز  ار  نآرق  تیلو ، هلیسوب  ادنوادخ ! .هد  تنیز  شترـضح  دوجو  رارمتـسا  اب  ار  نیمز  شخب و  دادتما  ار  وا  یناگدنز 
هحفص 13] .دشابن [  نآ  یپ  رد  ینایاپ  ماش  هک  هنوگ  نآ  نایامنب ، ام  هب  دبا  يارب  ار  ینامسآ ] باتک  ]

قودص خیش  یناگدنز  هب  یهاگن 

انحاورا هللا -  هیقب  ترـضح  هسدـقم  هیحان  زا  هیلاجرلا  دـئاوفلا  باتک  بحاص  لقن  هب  اـنب  هک  تسا  یفیـصوت  نیا  كراـبم ، ریخ  هیقف 
نب یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، زج : تسین  یسک  وا  تسا و  هدش  رداص  هعیـش  خیرات  نادنمـشناد  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هرابرد  هادف - 

یفرعم نینچ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يدرمگرزب  نامگ ، یب  .همحرلا  هیلع  قودـص -  خیـش  هب  روهـشم  یمق ، هیوباـب  نب  نیـسحلا 
وا هرابرد  اهباتک  دـنریگ و  راکب  ار  دوخ  ناوت  شوت و  همه  هک  دـنچ  ره  نارگید ، هدـیرب  نابز  کـلک  فیرعت  فیـصوت و  زا  دـیامن ،

مییامن یم  زاغآ  نینچ  راوگرزب ، نآ  رضحم  زا  راذتعا  اب  اذل ، .تسا  زاین  یب  دنیارسب ، اه  هدیصق  دننک و  فینصت 
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دمحم رفعجوبا  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  مق  رهش  رد  يرمق  يرجه  هد  دصیس و  ات  جنپ  دصیـس و  لاس  نیب  همحرلا -  هیلع  خیـش -  هک :
يرمعلا نامثع  نب  دـمحم  تاـفو  زا  سپ  خیـش ) ردـپ   - ) هنع هللا  یـضر  هیوباـب -  نبا  دـیوگ : یم  همحرلا -  هیلع  دوسـالا -  یلع  نب 

 - هللا هیقب  ترـضح  صاخ  بیاـن  نیموس  هنع ، هللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  تطاـسو  اـب  هک  تساوخ  نم  زا  هنع  هللا  یـضر 
نیا نم  .دیامرف  وا  يزور  يرـسپ  دـنزرف  لج  زع و  يادـخ  هک  دـنیامرف  اعد  هیوباب  نبا  يارب  ات  منک  اضاقت  ناشیا  زا  هادـف .-  انحاورا 

انحاورا هللا -  هیقب  ترضح  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  زور  هس  زا  سپ  ناشیا  متـشاذگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  بیان  اب  ار  تساوخرد 
ودـب تسخن  هک  دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  شیارب  كراـبم  يدـنزرف  يدوزب  دـنا و  هدومرف  اـعد  هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  يارب  هادـف - 
مدوخ يارب  نم  هحفص 14 ] دیازفا [ : یم  نینچ  دوسا  نبا  .دش  دهاوخ  رادروخرب  زین  يرگید  نادنزرف  زا  سپـس  دوش و  یم  دنمدوس 
رـسپ قودص ) خیـش   ) دمحم لاس ، نامه  .يرادـن  وزرآ ]  ] نیا يوس  هب  یهار  هک  دـندومرف  نم  هب  یلو  مدومن ، یتساوخرد  نینچ  زین 
خیـش دوخ  .دماین  ایند  هب  يدنزرف  نم  يارب  یلو  دندش ، هداز  يرگید  نادنزرف  زین  وا  زا  سپ  دمآ و  ایند  هب  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع 

رضحم رد  شناد  نتفرگارف  يارب  ارم  تبغر  هک  یماگنه  هنع  هللا  یضر  دوسالا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دیوگ : یم  همحرلا -  هیلع  - 
اهراب دید ، یم  هنع  هللا  یضر  دیلو  نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نامخیش ،
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.يا هدش  هداز  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  هب  هک  ارچ  تسین ، زیگنا  تفگـش  ییوت  نوچ  زا  شناد  هب  یتبغر  نینچ  نیا  تفگ : یم  نم  هب 
ترضح صاخ  بیان  نیرخآ   ) يرمسلا دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیش  هکنانچ  دوب ، هعیش  ناگرزب  زا  زین  همحرلا -  هیلع  خیش -  ردپ 

هب دانک  تمحر  ار  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  يادـخ ، هلمج : اب  ار  يو  تاـفو  یبیغ  ربخ  هادـف ) اـنحاورا  هللا -  هیقب 
تمحر بلط  عقاو  رد  تمحر ، بلط  نیا  دنتفگ و  یمن  دوخ  زا  نخـس  چـیه  صاخ  باون  هک  تسا  رکذ  نایاش  .درک  مالعا  ناگمه 

هب اجنآ  دیتاسا  رـضحم  رد  هک  نآ  زا  سپ  دش و  دلوتم  مق  ملعلا  راد  رد  همحرلا -  هیلع  خیـش -  ریدـقت ، ره  هب  .دوب  مالـسلا  هیلع  ماما 
خیـش تشذگ ، ير  رد  تماقا  هب  هک  یتدم  زا  سپ  .تفرگ  شیپ  رد  ار  رهـش  نآ  هار  ير ، یلاها  شهاوخ  هب  تخادرپ ، ضیف  بسک 
يارب هک  دوب  يددـعتم  ياهترجه  زاغآ  رـس  رفـس ، نیا  .درک  رفـس  ءانثلا -  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضرلا -  دهـشم  هب  همحرلا -  هیلع  - 

و همحرلا -  هیلع  خیش -  يالاو  تمه  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یملع  میرح  زا  تیامح  هعیـش و  بهذم  جیورت 
، دور ورم  داـبآرتسا ، روباـشین ، ير ، هب  مق  زا  دوـخ  ياهرفـس  رد  وا  .تفریذـپ  ماـجنا  سدـقم  یتـیلووسم  فـیلکت و  يادا  تـهج  هـب 
اب هثحابم  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ثیداحا  رـشن  هب  اـج  همه  هفوک  دادـغب و  نادـمه ، خـلب ، هناـغرف ، دـنقرمس ،

نانچ یملید  هلودلا  نکر  روضح  رد  ار  هثحابم  هرظانم و  سلجم  جنپ  اهنت  وا  .تخادرپ  نافلاخم 
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نینچ اب  .تخیگنارب  دنتـشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  هک  ار  یناـفلاخم  ناـیرابرد و  هاـش و  نیـسحت  دـییات و  قیدـصت و  هک  دـینارذگ 
ير کلملا  راد  ناـمه  رد  شیوخ  هحفـص 15 ] یگدـنز [  نایاپ  ات  مامت  یگدوسآ  اـب  تسناوت  یم  همحرلا -  هیلع  خیـش -  یتیعقوم ،
هار دوب  راوشد  زیمآ و  هرطاخم  يراـک  ترفاـسم ، هک  ناـمز  نآ  رد  همحرلا -  هیلع  خیـش -  .درکن  نینچ  وا  یلو  دـنارذگب ، راـگزور 

خیاـشم خیـش  هب  هک  دوب  روباـشین  رد  .دزادرپ  تقیقح  قح و  نارادتـسود  داـشرا  هب  اـت  تفرگ  شیپ  رد  ار  کـیدزن  رود و  ياـهرهش 
ربتعم ياهباتک  رد  ناشیا  یگمه  ناـشن  ماـن و  هک  نت  هاـجنپ  تسیود و  زا  شیب  زا  شرگید ، ياهرفـس  رد  وا  .تشگ  بقلم  ناـسارخ 
تسا هدوب  دودحم  دوخ  راید  هب  هن  همحرلا -  هیلع  خیـش -  یملع  یناشفا  وترپ  هنماد  .دومرف  تیاور  دینـش و  ثیدح  تسا ، هدش  تبث 
یملع تالـضعم  لح  يارب  ناملـسم ، ناهوژپ  شناد  دوب و  هدیـسر  قافآ  شوگ  هب  يو  شناد  لـضف و  هزاوآ  .شیوخ  ناـمز  هب  هن  و 

ریز نیوانع  اعدم ، نیا  رب  هاوگ  .دنتسج  یم  يرای  يو  راشرس  شوه  نشور و  هشیدنا  زا  یمالـسا  کلامم  فانکا  فارطا و  زا  دوخ ،
خـساپ هدیـسر - ، هفوک  زا  هک  یلئاسم  خـساپ  هدیـسر - ، طساو  زا  هک  یلئاسم  خـساپ  میا - : هدـیزگرب  وا  بتک  تسرهف  زا  هک  تسا 

لقن هب  انب  زین  همحرلا -  هیلع  قودص -  تافیلات  هرامـش.تسا  هدیـسر  نیوزق  زا  هک  یلئاسم  خـساپ  و  هدیـسر - ، رـصم  زا  هک  یلئاسم 
، یـشاجن یلاجر ، گرزب  دنمـشناد  باتک و  لهچ  یـسوط  خیـش  دوخ  هک  دسر  یم  دـلج  دصیـس  هب  همحرلا -  هیلع  یـسوط -  خـیش 

تسیود
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رگید بتک  زا  هدیـسر و  ام  هب  ثرا  هب  يردان  ياهرهوگ  اهنت  یملع ، هنیجنگ  نیا  زا  هنافـساتم  .تسا  هدرب  ماـن  ناـیم  نآ  زا  ار  باـتک 
تـسد رد  يرثا  یمالـسا ، ناریا  مالـسا و  نیتسخن  ياه  هدس  نادنمـشناد  رگید  یطخ  راثآ  زا  يرایـسب  دننام  همحرلا -  هیلع  خـیش - 

يارب ار  ناـمرح  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  هطلـس  يزرو و  ضرغ  اـی  ناتـسود  یهاـتوک  هک  تشادـنپ  ناوـت  یم  .تسین 
نیوانع هب  ناوت  یم  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  همحرلا -  هیلع  خیـش -  ياـهبات  نآ  ناـیم  زا  .تسا  هتـشاد  یپ  رد  يدـعب  ياهلـسن 

،... همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  رابخالا ، یناعم  هحفص 16 ] لاصخلا [ ، دیحوتلا ، عیارشلا ، للع  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  دننام : یناشخرد 
، يرمق يرجه  کی  داتشه و  دصیس و  لاس  هب  همحرلا -  هیلع  قودص -  خیش  يویند  یناگدنز  غورف  رپ  غارچ  ماجنارس ، .دومن  هراشا 

كاخ هب  هیلع -  هللا  ناوضر  ینـسح -  میظعلادـبع  ترـضح  رازم  یکیدزن  رد  ار  يو  .دـش  شوماخ  یگلاـس ، دـنچ  داـتفه و  نس  رد 
هب یلیـس  عوقو  زا  سپ  هک  یماگنه  راجاق  هاـش  یلع  حـتف  تنطلـس  ناـمز  رد  نآ ، زا  سپ  لاـس  يدـنا  هاـجنپ و  دصتـشه و  .دـندرپس 

و دنتفای : ملاس  حیحص و  تشاد ، باضخ  گنر  شناتشگنا  هب  زونه  هک  یلاح  رد  ار  يو  كاپ  رکیپ  دنتخادرپ ، هاگمارآ  يانب  دیدجت 
هحفص 17] [ . ] 18  ] .رهدلا یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا 

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  باتک  نوماریپ  رد 

نآ یفرعم  تفگ ؟ ناوت  یم  هچ  تسا ، هدش  هتشاگن  هادف -  انحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  ینویامه  هراشا  هب  هک  یباتک  هرابرد  یتسارب 
ام ناهذا  يارب  نآ  یعقاو  شزرا  ات  دریگ  تروص  دیاب  هتخیهرف  دنمشناد  نیمادک  ياسر  نایب  اب 
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نیا امـش و  نیا  کنیا  همحرلا !؟ هیلع  قودص -  خیـش  دوخ  زا  رتهب  یـسک  هچ  هک  دشاب  نیا  خـساپ  نیرتوکین  دـیاش  ددرگ ؟ راکـشآ 
غراف ءانثلا -  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا -  دهـشم  ترایز  زا  نوچ  هک  دوب  نیا  تشاداو ، باـتک  نیا  شراـگن  هب  ارم  هچنآ  يو : ناـیب 

نم دزن  هب  هک  ار  ینایعیـش  رتشیب  تبیغ  هلاسم  متفایرد  هک  دوب  اجنآ  رد  .مدـنکفا  تماقا  لحر  اجنامه  متـشگرب و  روباشین  هب  متـشگ ،
.تسا هدومن  راچد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماـما  هراـبرد  یتاهبـش  هب  هدـنکفا و  تریح  هب  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و 
سایق ییار و  دوخ  ههاریب  هب  صوصن ، ربارب  رد  میلـست  هار  زا  ناشیا  دـش : یم  هصالخ  مالک  کـی  رد  اـهنت  مه  ینادرگرـس  نیا  تلع 

 - نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم -  همئا  مرکا و  ربمایپ  رابخا  شرتسگ  لقن و  اب  متـسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  زین  نم  .دندوب  هداتفا 
اهتدم نم  هک  یمق  يالضف  زا  یلضاف  اهزور  نامه  زا  یکی  .متشگ  نومنهر  باوص  هار  يوس  هب  ار  نانآ  متخادرپ و  ناشیا  داشرا  هب 

هب اراخب  هیحان  زا  مدوب  شرادید  قاتشم  متشاد و  ار  شتاقالم  يوزرآ  تشاد ، هک  یمکحتـسم  هیور  راوتـسا و  هشیدنا  تهج  هب  دوب ،
هللا مادا  تلـصلا -  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  دیعـسوبا  نیدـلا  مجن  خیـش  زج : دوبن  یـسک  وا  دـمآ و  ام  دزن 

وا يدابع  یملع و  جرادم  لضف و  زا  درک و  یم  لقن  اهتیاور  هحور -  هللا  سدق  دمحا -  نب  دمحم  خیـش ، نیا  دـج  زا  مردـپ  .هقیفوت 
هک دوب  هتسباو  ینادناخ  هب  وا  نیا ، زا  هتشذگ  .تفگ  یم  اهنخس 
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هحفـص 18] .دندوب [  هدرک  لقن  تیاور  ناشیا  زا  رافـص  نسح  نب  دـمحم  یـسیع و  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نوچ  یگرزب  نادنمـشناد 
افـص و يردارب و  مه  رـسیم و  میارب  ار  زیزع  نآ  رادـید  مه  هـکنیا  تـهج  زا  ار  یلاـعت  يادـخ  دـمآ ، مـهارف  یتـیعقوم  نـینچ  نوـچ 
ار اراخب  قطنم  هفسلف و  لها  ناگرزب  زا  یکی  نخس  شتبحص  رد  زیزع ، نآ  يزور  .متفگ  ساپس  دوب ، هدومرف  مبیصن  ار  وا  تیمیمص 
هک هتفگ  ودب  ترـضح  نآ  تبیغ  ندـش  ینالوط  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هرابرد  يراتفگ  فوسلیف ، نآ  هک  درک  نایب  يو  .دروآ  نایم  هب 

رابخا اب  ار  منانخس  متخادرپ و  ترـضح  نآ  یتسیز  ناهن  تابثا  هب  مدینـش  نینچ  وا  زا  هک  نم  .تسا  هدنکفا  یلد  ود  کش و  هب  ار  وا 
شدوجو زا  دوب ، هدرک  هنخر  شلد  هب  هک  یکـش  هکناـنچ  متـسارآ ، نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموـصعم -  همئا  مرکا و  ربماـیپ 

هراب نیا  رد  یباتک  هک  تساوخ  نم  زا  سپـس  .تفریذپ  ناج  هب  ار  اهنآ  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  رابخا  نآ  ربارب  رد  تسبرب و  تخر 
رد یبش  .مرامگ  تمه  مهم  نادـب  مدرگ ، زاب  منطو  هب  یلاعت  يادـخ  تساوخ  هب  نوچ  هک  مداد  هدـعو  ودـب  زین  نم  .میامن  فینـصت 
هک مدـید  نینچ  دوبر و  رد  مباوخ  ناـهگان  مدیـشیدنا ، یم  مدوب  هدرک  كرت  ير  رد  ار  اـهنآ  هک  منادـنزرف  هداوناـخ و  هب  هک  یلاـح 

: میوـگ یم  مسوـب و  یم  ار  نآ  .متـسه  دوسـالا  رجح  مالتـسا  لاـح  رد  مارحلا و  هللا  تیب  فاوـط  رود  نیمتفه  رد  هکم و  رد  ییوـگ 
.نامیالوم لاثم  یب  لامج  هب  منامشچ  ناهگان  هک  هافاوملاب  یل  دهشتل  هتدهاعت  یقاثیم  اهتیدا و  یتناما 
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ینهذ یگتفـشآ  یلوغـشم و  لد  اب  .دندوب  هداتـسیا  هبعک  رد  رانک  ناشیا  .دـش  نشور  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما 
هک یمالس  زا  سپ  دندرب و  یپ  مریمض  رس  هب  هراسخر  گنر  زا  تسارف  هب  ترضح  نآ  .مدش  کیدزن  ناشیا  هب  متـشاد ، هک  یناوارف 

ضرع دشاب ؟ تیناشیرپ  نیا  يارب  ینایاپ  ات  يراگن  یمن  تبیغ  رد  یباتک  ارچ  دندومرف : نم  هب  دش  لدب  در و  هدنب  نیا  ناشیا و  نایم 
نونکا مه  هک  میامن  یم  رما  ار  وت  هکلب  هویش ، نادب  هن  دندومرف : ترضح  .ما  هتـشاگن  هراب  نآ  رد  ییاهزیچ  هللا ! لوسر  نبا  ای  مدرک :

زا نم  دـندرب و  فیرـشت  ترـضح  هاگ  نآ  سپ  .ینک  دای  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ياهتبیغ  زا  نآ  رد  يراگنب و  تبیغ  هرابرد  یباتک 
ات متخادرپ  باتک  نیا  فیلات  هب  دیسر ، ارف  حبص  نوچ  .تشذگ  هیوم  زاین و  زار و  هیرگ و  اعد و  هب  رحس ، ات  بش  نآ  .متسج  باوخ 

میتسد هاتوک  يارب  ما و  هدومن  زاغآ  ودـب  لکوت  دـنوادخ و  يرای  اب  ار  مهم  نیا  .مشاب  هدومن  ار  یهلا  تجح  نامز و  یلو  رما  لاثتما 
هدـهع زا  یبوخ  هب  همحرلا -  هیلع  خیـش -  هک  داد  فاـصنا  دـیاب  .بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوت  اـم  و  منک ، یم  رافغتـسا 

نآ فیلات  نامز  زا  تیودهم ، بتک  نیرتهب  زا  یکی  هک  مییوگب  دیاب  نیرتهب ، مییوگن  رگا  نیدـلا  لامک  هدـمآ و  رب  شیوخ  فیلکت 
هتفرگرب رد  ار  نآ  مجح  مجنپ  کی  هب  کیدزن  هک  همحرلا -  هیلع  فلوم -  هناققحم  همدـقم  اب  باتک  هحفص 19 ] .تسام [  نامز  ات 

ثحب همدقم ، نیا  بلطم  نیتسخن  .دوش  یم  زاغآ  تسا ،
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یگتـسیاش مدـع  یهلا و  هفیلخ  زا  تعاـطا  بوـجو  دـننام : یثحاـبم  اـب  هک  تسا  ناـسنا  شنیرفآ  رب  نـیمز  رد  یهلا  ینیـشناج  مدـقت 
یلقع نشور  لیالد  اب  یگمه  هک  یلک  ثحابم  نیا  مامتا  زا  سپ  .دوش  یم  لابند  ماما ...، تمـصع  بوجو  وا ، باختنا  يارب  ناگدنب 
وربور تسا ، هدش  هتشاگن  هادف -  انحاورا  هللا -  هیقب  ترضح  تیصخش  هرابرد  هک  یتاعوضوم  اب  هدنناوخ  تسا ، هدش  حرطم  یلقن  و 
هارمه يرایـسب  یخیرات  ياهداهـشتسا  یملع و  ياه  هثحابم  لقن  اب  زاغآ و  ترح ، نآ  تخانـش  بوجو  زا  تاعوضوم  نیا  .دوش  یم 

هب ور  همحرلا -  هیلع  فلوم -  دقن  ناکیپ  كون  .تسا  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نارکنم  تسردان  يارآ  يداقن  هرابرد  اتدمع  هک  هدش 
يوس زا  مالسلا  هیلع  ماما  تیصخش  هرابرد  ار  تفلاخم  نیرت  تخـس  وا  هچ  هدش  هتفرگ  هناشن  هیدیز  تسردان  تسـس و  ياه  هشیدنا 

یخیرات و رابخا  ناگدید  زا  یلـصا  لصف  رـس  جنپ  یـسررب  هب  باب  جنپ  داتـشه و  رد  فلوم  همدقم ، مامتا  زا  سپ  .تسا  هتفای  ناشیا 
 - 2 مالـسلا ، مهیلع  ناربماـیپ  یتـسیز  ناـهن  ياـه  هنوـمن  يرامـش  رب   - 1 زا : دـنترابع  هک  تسا  هـتخادرپ  یبهذـم  حیحـص  تاـیاور 

و هادـف -  انحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا   - 3 دـنا ، هتفای  ینالوط  يرمع  هک  نانآ  ياهناتـساد 
زا ینیچلگ  نونکا  .ترضح  نآ  تاعیقوت   - 5 دنا ، هدرک  ترایز  شیوخ  مشچ  هب  ار  ترـضح  هک  نانآ  تایاکح   - 4 ناشیا ، تبیغ 
 - هللا هیقب  ترـضح  تسا  دـیما  هک  ددرگ  یم  میدـقت  اهنآ  زا  هنوگ  رعـش  شازآ و  یتشادرب  و  رثن ، هب  همجرت  اب  هارمه  باتک  تایاور 

ياهیتساک هب  ناشیا  نارادتسود  و  هادف -  انحاورا 
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زا رود  یهلا ، تافـص  امـسا و  رثا ، نیا  رد  هک  تـسا  ینتفگ  [ 19  ] .دننکفیب نآ  رب  لوبق  اضر و  هدـید  دـنرگنب و  یـشوپ  مشچ  اب  نآ 
نیا ساپـس  نخـس ، ماجنا  .تسا  هدـش  همجرت  نابز  یـسراپ  ناـمجرتم  لومعم  شور  هحفـص 20 ] هب [  يداقتعا ، ياـه  ینیب  کـیراب 

( نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و  ، ) متسه ناشیا  يرای  رادماو  رثا ، نیا  ندمآ  ناماس  هب  يارب  هک  تسا  یناردارب  زا  نیرتمک 
هحفص 21] ] 

ثیدح 01

 - هلالج لج  یبر -  یلا  یحوا  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  نع 
بولق یفـشی  يذـلا  وه  و  یئایلوال ، هحار  وه  و  یئادـعا ، نم  مقتنا  هب  و  یمارح ، مرحی  یلـالح و  لـلحی  يذـلا  مئاـقلا  اذـه  لاـقف ...:

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  [ 20  ] ....نیرفاکلا نیدـحاجلا و  نیملاظلا و  نم  کتعیش 
 -( هادف انحاورا  هللا -  هیقب  ترضح   ) مئاق نیا  دومرف ...: یحو  ارم  هلالج -  لج  مراگدرورپ -  دندرب ، ینامسآ  ریس  هب  هنابش  ارم  نوچ 

شیاـسآ هیاـم ]  ] وا مناتـس و  یم  رفیک  منانمـشد  زا  وا ، ببـس  هب  دزاـس و  یم  مارح  ارم  مارح  لـالح و  ارم  لـالح  وـن ] زا   ] هـک تـسا 
تحار يا.دـشخب  یم  دوبهب  نارفاک  نارواـبان و  نارگمتـس و  ياـهمخز ]  ] زا ار  تناوریپ  ياـهلد  هک  تسوا  مه  تسا و  نم  ناتـسود 

هحفص 22] ناتسب [  ماقتنا  قح  رهب  زا  ادعا  هورگ  زا  وت  يآ  زابنارجه  ریپ  مخز  يوراد  يو  وت  ایلوا  ناج 

ثیدح 02

ام ثیح  یلا  تیهتنا  ءامسلا ...، یلا  یب  جرع  امل  هنا  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع 
ضرـالا و قراـشم  هنکلمـال  یئادـعا و  نم  مهرخاـب  ضرـالا  نرهطـال  دـمحم ...! اـی  تیدوـنف : هتوـکلم  نـم  لـج -  زع و  هللا -  ءاـش 

زارف رب  ارم  نوچ  انامه  دندومرف ...: ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  [ 21  ] ....اهبراغم
: دنداد زاوآ  ارم  سپ  مدیسر ، دوب  هتساوخ  لج -  زع و  يادخ -  هک  یتوکلم  هاگیاج  نآ  هب  دندرب ...، نامسآ 
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کلم ار  نآ  نارتخاب  نارواخ و  میاریپب و  منانمشد  زا  مالسلا ) مهیلع  موصعم  ناماما   ) ناشیا نیرخآ  اب  ار  نیمز  هنیآ  ره  دمحم ...! يا 
هحفص 23] یکاخ [  نیمز  دوش  سودرف  نآ  دیایب  نوچ  ام  هک  دیمایکاپ  نامز  نیمز ، هب  دیآ  ار  ام  هدعو  يادخ  تسا  هداد.میامن  وا 

ثیدح 03

لوا يدـهم ، داه  یـضرم  راب  یقن  یقت  ماما  وهف  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  لاق : مالـسلا ، اـمهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نع 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دومرف : مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  [ 22  ] ....هلوق یف  هللا  قدصی  و  لج -  زع و  هللا -  هقدصی  هرخآ ، لدـعلا و 

هدیدنـسپ راـکوکین  تشرـس  كاـپ  رادـهگن  دوخ  ياوشیپ  هادـف )-  اـنحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح   ) وا دـندومرف ...: ملـس  هلآ و  هیلع و 
راتفگ زین  وا  و  دـیامرف ، قیدـصت  ار  وا  راتفگ ]  - ] لج زع و  يادـخ -  تسا ، داد  لدـع و  ماجنا  زاغآ و  تسا ، يا  هتفای  هار  ياـمنهار 

بل وـت  هک  يزور  دتـسرف  یم  قدـص  تیآ  قـحراداد  مکح  هـب  نآ  رخآ  يو  ناـسحا  داد و  لدـع و  لوا  يا.دـنادب  تـسار  ار  ادـخ 
هحفص 24] رای [  يا  ییاشگ 

ثیدح 04

، یتینک هتینک  یمـسا و  همـسا  يدلو ، نم  يدهملا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنالا ، هللا  دبع  نب  رباج  نع 
تئلم امک  اطـسق  الدـع و  اهالمی  بقاثلا ، باهـشلاک  لبقی  مث  ممالا  اهیف  لضت  هریح  هبیغ و  هب  نوکت  .اـقلخ  اـقلخ و  یب  ساـنلا  هبـشا 

، تسا نم  نادنزرف  زا  يدهم  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  [ 23  ] .املظ اروج و 
وا .تسا  تریس ] و   ] يوخ رد  هچ  تروص ] و   ] شنیرفآ رد  هچ  نم ، هب  نامدرم  نیرتدننامه  تسا ، نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان 
نآ دیامن ، یم  يور  ناشخرد  باهـش  دننام  سپـس  دـنوش  یم  راچد  یهارمگ  هب  نآ  رد  نامدرم  هک  دوب  دـهاوخ  یتریح  تبیغ و  ار 

یتسرد زا  ار  ایند ) )
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وید لد  نوچ  نونکا  هتـشگ  یگریت  زا  داد  لدـع و  نامـسآ.دنشاب  شا  هدـنکآ  دادـیب  متـس و  زا  وا ] زا  شیپ   ] هچناـنچ دـنکایب ، داد  و 
هحفص 25] مغ [  ماش  نیا  نک  زور  زورفرب و  ادخ  رهب  زا  بقاث  باهش  يامتس 

ثیدح 05

لبق هتبیغ  یف  هب  متای  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبا  نع 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  [ 24  ] .همایقلا موی  یلع  یتما  مرکا  یتدوم و  يوذ  یئاقفر و  نم  کلذ  هءادـعا ، يداعی  هءاـیلوا و  یلوتی  هماـیق و 

ماگنه هب  هک  یلاح  رد  دـبایرد  ار  منادـناخ  مئاق  رـضحم ]  ] هک نآ  لاح  هب  اشوخ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دومرف :
زا وا  هک  دـشاب  هدرک  ینمـشد  شنانمـشد  اب  یتسود و  شناتـسود  اب  و  دـنادب ، دوخ  ماـما  ار  شترـضح  وا  نتـساخاپب  زا  شیپ  تبیغ ،

هدومرف نخس  نیا  ایبنا  نیرخآ  لوا ، قلخ.دوب  دهاوخ  زیخاتـسر  زور  هب  نم  دزن  رد  متما  ناسک ]  ] نیرت یمارگ  ناتـسود و  نامدمه و 
رد شنمشد  نیک  خاش  دنارورپ  وا  ناج  هب  شنارای  رهمتسس  شیناهنپ  هب  ددرگ  یمن  وک  یسک  لاح  امرخ  اشوخ و  ياتـسرد  مئاق  رد 

هحفص 26] تسخن [  دشاب  نم  مارکا  فص  رد  زیختسر  رد  دوب  نم  قیفر  واتسرب  لد 

ثیدح 06

.يدعب و نم  اهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماما  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع ، نبا  نع 
یلص ادخ  ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  [ 25  ] ....املظ اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدع و  ضرالا  هب  هللا  المی  يذلا  رظتنملا  مئاقلا  هدلو  نم 

نآ .دوب و  دهاوخ  نم  زا  سپ  ناشیا  رب  منیـشناج  نم و  تما  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انامه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
داد یتسرد و  زا  وا  اب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  نامه  دنتسه - ، شهار  هب  مشچ  هک  یمئاق 
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ریخ ترـضح  نیـشناج  داد  لدـع و  يادـتقم  يا  یلع ، ای.تسوا  نادـنزرف  زا  دنـشاب -  شا  هدـنکآ  دادـیب  متـس و  زا  هچنانچ  دـنکایب 
رد تراقفلا  وذ  دراد  هک  وا  روج  ملظ و  طاسب  دنیچ  رب  هک  اتمارم  دـشاب  شردـیح  لدـع  هک  وا  تسوت  دـنزرف  یپ  رد  ام ، هدـیدمانالا 

هحفص 27] ماین [ 

ثیدح 07

نب غبصا  [ 26  ] .دیحولا دیرفلا  دیرطلا  دیرشلا  رمالا ، اذه  بحاص  لوقی : مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تعمس  لاق : هتابن ، نب  غبصالا  نع 
اهنت وت  هک  يا.تساتکی  ياهنت  هدش  هدنار  هراوآ  نآ  رما ، نیا  بحاص  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دیوگ : هتابن 
هحفص 28] ینک [  یم  رذح  وت  رگ  ناسک  هآ  شیوخ ز  نارای  تبرغ  زا  نک  دایینک  یم  رفس  ریس و  رحس ، ماش و  باتفآ  هم و  وچ 

ثیدح 08

مئاقلا وه  نیـسح ! ای  كدـلو ، نم  عساتلا  لاـق : هنا  مالـسلا ، مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملا ، ریما  هیبا  نع  یلع ، نب  نیـسحلا  نع 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانموم ، ریما  دومرف : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  [ 27  ] ....لدعلل طسابلا  نیدـلل و  رهظملا  قحلاب ،

هک نآ.تسا  داد  لدع و  هدنرتسگ  نید و  هدننک  راکـشآ  قح ، هب  هدننک  مایق  هک  تسوا  مه  نیـسح ! يا  تدنزرف ، نیمهن  دـندومرف :
هحفص 29] تسالبرک [  دیهش  هاش  هداز  نیقی  نارود ، مئاق  ناناج ، ناجتسافطصم  نید  داد و  باتفآ  مگ  ناهنپ و  شتبیغ  ردنا 

ثیدح 09

هلوسر یلا  لج -  زع و  هللا -  هادـها  حوللا  اذـه  مالـسلا :] اهیلع  همطاف   ] تلاقف لاق ...: مالـسلا ، هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع 
همحر بوتکم ...:] حوـللا  یف  و   ] ...يدـلو نم  ءایـصوالا  ءامـسا  ینبا و  مسا  یلعب و  مسا  یبا و  مسا  هیف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

:... دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریـصبوبا  [ 28  ] ....مالـسلا مهیلع  بویا  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  نیملاعلل ،
ناغمرا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  ار  نآ  لج -  زع و  يادخ -  هک  تسا  یحول  نیا  دندومرف : مالـسلا ] اهیلع  همطاف  ]

نینچ هادف -  انحاورا  هللا -  هیقب  ترضح  هرابرد  نآ  رد  و   ] ...تسا نآ  رد  منادنزرف  نانیـشناج  مرـسپ و  ود  رـسمه و  ردپ و  مان  هداد ،
ار مالـسلا  مهیلع  بوـیا  بیکـش  یـسیع و  رف  بیز و  یـسوم و  یگتـسارآ  وا  تـسا ، تـمحر  هیاـم ]  ] ناـیناهج يارب  دـنا ...]: هتـشون 

بویا هوسا  نیقی  دراد ، وا  هک  يربص  همه  نیزتسود  دندناوخ ، تفص  یسیع  یسوم و  لامج  رد  لامک و  رد  ار  ام  رای...تساراد 

www.Ghaemiyeh.comهمانقارف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 30] تسوا [  دوخ  ربمغیپ 

ثیدح 10

هرهظی مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لیطی  ءامالا ، هدیس  نبا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  یخا  دلو  نم  عساتلا  مالسلا ...: هیلع  یبتجملا  نسحلا  لاقف 
مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  [ . 30 [ ] 29 ( ] .ریدق یـش ء  لک  یلع  هللا  نا  : ) ملعیل کلذ  هنـس ، نیعبرا  نود  باش  هروص  یف  هتردـقب 
.دـیامن زارد  شتبیغ  رد  ار  وا  یناگدـنز  دـنوادخ  تسا ، نازینک  يوناـب  هداز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  دـنزرف  نیمهن  دـندومرف ...:

وا رمع.تساناوت  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک : دننادب  ات  دزاس  راکشآ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  هرهچ  رد  ار  وا  دوخ ، ییاناوت  اب  سپس 
هحفص 31] نامگ [  یب  وا  دوب  قلطم  رداق  يادخ  عنص  نیا  زا  قلخ  دنادب  اتناوج  کی  لاثم  رد  دیآ  رهاظ  دایز  ددرگ  شتبیغ  رد 

ثیدح 11

نارمع نب  یسوم  نم  هنس  فسوی و  نم  هنس  يدلو ، نم  عساتلا  یف  مالـسلا : مهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لاق  لاق : نیـسحلا ، نب  یلع  نع 
نیسح دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  [ 31  ] .هدحاو هلیل  یف  هرما  یلاعت  كرابت و  هللا  حلصی  تیبلا ، لها  انمئاق  وه  و  مالـسلا ، امهیلع 

ام مئاق  وا  مالسلا و  امهیلع  نارمع  نب  یسوم  زا  يا  هویش  فسوی و  زا  يا  هویـش  مدنزرف  نیمهن  رد  دندومرف : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
هاچ نب  فسوی ز  وچمه  یبش  هب  دـیآ  رب  هام  نآ  دـیاش.دروآ  ناماس  هب  یبش  هب  ار  شراـک  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسا ، نادـناخ 

هحفص 32] هلا [  فاطلا  هب  دیما  متسب  قح  شراک  دنک  حالصا  هک  اتهایس 

ثیدح 12

وه و  يدلو ، نم  عساتلا  وه  همالا ، هذه  مئاق  لوقی : مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  تعمـس  لاق : نادمه ، نم  لجر  نع 
مهیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  دـیوگ : نادـمه  هریت ]  ] زا يدرم  [ 32  ] .یح وه  هثاریم و  مسقی  يذـلا  وـه  و  هبیغلا ، بحاـص 

ار شثاریم  هک  نآ  تسوا  تبیغ و  ياراد  تسوا  مه  تسا و  نم  دـنزرف  نیمهن  ناـمه  تما ، نیا  مئاـق  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا 
هدنز وک  بجع  يانیـسح  روپ  نآ  هتـشگ  ناهنپ  هک  ات  نیمز  يور  رپ  هتـشگ  لواطت  زا.تسا  هدنز  دوخ  هک  نآ  لاح  دـننک  یم  شخب 

هحفص 33] نیقرشم [  نایم  ینیب  مسقنم  وا  ثرا  تسا و 

ثیدح 13

وه مالسلا و  امهیلع  حون  نم  هنس  مئاقلا  یف  لوقی : مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا ، دیس  تعمس  لاق : ریبج ، نب  دیعـس  نع 
زا يا  هویش  مئاق  رد  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا ، دیس  زا  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  [ 33  ] .رمعلا لوط 
رای هب  تنسحاتسین  رتشیب  زور  هس  ود  شرمع  دیورب  ناهج  نیا  رد  هک  لگ  ره.تسا  یناگدنز  يدنلب  نآ  تسا و  مالسلا  امهیلع  حون 

هحفص 34] تسیناگدنز [  بآ  هنشت  دوخ  حون  وزک  ام 

ثیدح 14

دلوی مل  اولوقی  یتح  سانلا  یلع  هتدالو  یفخت  انم  مئاقلا  مالسلا : هیلع  نیدباعلا  دیس  نیسحلا ، نب  یلع  لاق  لاق : ریبج ، نب  دیعـس  نع 
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، مالـسلا هیلع  نیدباعلا  دیـس  نیـسحلا ، نب  یلع  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  [ 34  ] .هعیب هـقنع  یف  دـحال  سیل  جرخی و  نـیح  جرخیل  .دـعب 
لاح دیامن  یم  جورخ  هنیآ  ره  .تسا  هدشن  هداز  زگره  دنیوگ  هک  نانچ  نآ  دـنام  هدیـشوپ  نامدرم  رب  ام  مئاق  ندـش  هداز  دـندومرف :

وت رهم  زاهار  وت  يوک  هب  دوبن  ار  سک  رایغا  مشچ  يا ز  هدـش  ناـهنپ.تسین  یناـمیپ  وا  ندرگ  رب  ار  نت  کـی  ماـگنه  نآ  رد  هک  نآ 
هحفص 35] هاتوک [  تسام  تسد  وت  لصو  اهنیبج و ز  رب  غاد 

ثیدح 15

سنخی ماما  لاقف : [ 35 ، ] سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  : ) هیالا هذـه  نع  هتلاسف  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تیقل  تلاق : یناـه ، ما  نع 
.كانیع ترق  کلذ  تکردا  ناف  لیللا ، هملظ  یف  داقولا  باهـشلاک  ودـبی  مث  نیتئام ، نیتس و  هنـس  هملع ، نم  ءاـضقنا  دـنع  هناـمز  یف 

ناگراتـس هب  مروخ  یم  دـنگوس  هنیآ  ره  هیآ : نیا  هرابرد  ناشیا  زا  مدومن و  رادـید  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـیوگ : یناـه  ما  [ 36]
سپـس دوش  ناهنپ  ناهگان  تصـش ، تسیود و  لاس  هب  دوخ ، راگزور  رد  هک  تسا  ییاوشیب  دندومرف : مدیـسرپ ، هدنوش  ناهنپ  هدنور 

هدرک يورهام  نآ  نم  لابقا  بکوک.دنوش  نشور  تناگدید  یبایرد  ار  نآ  رگا  دیامن ، يور  بش  یکیرات  رد  نازورف  باهـش  دننام 
هحفص 36] نامز [  کی  وا ، زا  نشور  دوش  هدید  قح  فطل  زا  هک  دیما  دوب  نیاناگدید  زا  دوخ  يور  ناهن 

ثیدح 16

[37 ، ] نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکوام  حبـصا  نا  متیارا  لق  : ) لـج زع و  هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع 
[38  ] ....رهاظ ءامب  مکیتای  نمف  وه ، نیا  نوردـت  ال  مکنع ، ابئاغ  مکماما  حبـصا  نا  لوقی : مالـسلا ، هیلع  مئاقلا  یف  تلزن  هذـه  لاقف :

تسیک هاگ  نآ  سپ  دنک  شکورف  نیمز  رد  ناتبآ  رگا  وگب  لج :-  زع و  يادخ -  هتفگ  هابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ریـصبوبا 
رگا دـیامرف : یم  دـنوادخ ] ییوگ  ، ] دـنا هداتـسرف  ورف  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  ار  نیا  دـندومرف : درآ  مهارف  لـالز  یبآ  ار  امـش  هک 

یناگدنز بآ  همـشچرس   ... .دروآ يراکـشآ  ياوشیپ  ار  امـش  هک  تسیک  تساجک ، دـینادن  هکنانچ ]  ] دوش ناهنپ  امـش  زا  ناتیاوشیپ 
هب تسا  بآ  رهم  رس  زا  یشوجن  هک  يزوررای  يا  تست  نیرکش  لعل 
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هحفص 37] راتفرگ [  یگنشت 

ثیدح 17

املف مهیلع ] هللا  تاولص   ] نیدشارلا رـشع  ینثالا  ءافلخلا  ریـس  رقابلا ،: یلع  نب  دمحم  رفعج ، وبا  رکذ  لاق : یموزخملا ، بویا  یبا  نع 
بویاوبا [ 39 !. ] میرکلا نآرقلا  هتنـسب و  کیلع ]  ] هفلخ مالـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  یلـصی  يذـلا  رـشع  یناثلا  لاـق : مهرخآ  غلب 

نیرخآ هب  نوچ  .دندومن  یم  دای  ار  مهیلع -  هللا  تاولص  هناگ -  هدزاود  يافلخ  یگدنز  نییآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : یموزخم 
هب داب ] وت  رب  ، ] درازگ زامن  وا  سپ  زا  مالـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  نآ  هفیلخ ]  ] نیمهدزاود دـندومرف : دندیـسر ، ناـشیا 
وت مومام  ینامسآ  تایح  هک  ینعیدیامن  ادتقا  وت  هب  یسیع  تسود  يا  يرآ  رب  رگا  تماق  دق  !. میرک نآرق  وا و  هویـش  هب  ندرک  راتفر 

هحفص 38] دیآ [  رامش  رد 

ثیدح 18

مهلوع و اهب  عمجف  دابعلا  سوور  یلع  هدی  عضو  مالسلا ، هیلع  انمئاق  ماق  اذا  لاق : مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبا  نع  نابیـش ، ینبل  یلوم  نع 
، دزیخاپب مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  هک  هاگ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : نابیـش  ینب  نآ  زا  يا  هدرب  [ 40  ] .مهمالحا اهب  تلمک 
را مربلد.دـیارگ  لامک  هب  ناشیا  هشیدـنا  يار و  دـیآ و  مهارف  اجکی  ناـشیا  درخ  نادـب ، سپ  .درازگ  ناگدـنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد 

هحفص 39] رهم [  يوب  نیا  دنک  یم  اه  هزجعم  میسن  زا  تفص  هچنغ  دفکش  یمرهم  يور  زا  درخ  لفط  رس  رب  دشک  شزاون  تسد 

ثیدح 19

، مالـسلا هیلع  يدهملا  دحج  همئالا و  عیمجب  رقا  نم  لاق : هنا  مالـسلا ، امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداصلا ، نع  نارهم ، نب  ناوفـص  نع 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ : نارهم  نب  ناوفـص  [ 41  ] ....هتوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  دـحج  ءایبنالا و  عیمجب  رقا  نمک  ناک 

هب هک  تسا  نآ  دننام  دریذپن  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  اما  دریذپب )  ) درآ نابز  هب  ار  نایاوشیپ  همه  ییاوشیپ ] یتسرد   ] هک ره  دـندومرف :
دزن هب  متاخ  رکنم  لثم  ردنا  دوب  يدهم  رکنم.دریذـپن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يربمایپ  اما  دـنک ، رارقا  ناربمایپ  یگمه  توبن 

هحفص 40] تسخن [  اب  درادن  دوخ  ییانشآ  وا  هناگیب  دوب  رخآ  اب  هک  نآتسرد  قح ،

ثیدح 20

عم ناک  نمک  ناک  رمالا ، اذـهل  ارظتنم  تام  نم  لوقی : مالـسلا ، اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا ، تعمـس  رمع : نب  لـضفملا  لاـق 
رمع نب  لـضفم  [ 42  ] .فیـسلاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  نیب  براضلاک  ناک  لب  ال ، هطاطـسف ، یف  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا 
هیلع مئاق  اب  هک  تسا  نآ  دننام  دراپس ، ناج  رما ، نیا  هار  هب  مشچ  هک  نآ  دندومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :

رد وا  دراپـسب  ناج  هک  ره.تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يور  شیپ  نز  ریـشمش  نآ  دننام  هکلب  هدوب ، شا  همیخ  رد  مالـسلا 
هحفص 41] ناربمغیپ [  متاخ  رای  هکلب  باسح  يدهم  هیاسمه  دوش  یمنامز  بحاص  مدقم  يارب  زا  راظتنا 

ثیدح 21
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ءافخ ...مالسلا : مهیلع  نارمع  نب  یسوم  نم  هنس  مئاقلا  یف  لوقی : هتعمس  لاق : مالـسلا ، هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  نانـس ، نب  هللا  دبع  نع 
زا يا  هویـش  مئاق  رد  دندومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : نانـس  نب  هللادبع  [ 43  ] ....هموق نع  هتبیغ  هدـلوم و 

هدید زا  يا  هتـشگ  ناهنپ  هچ  زا.دوخ  نامدرم  زا  شندش  ناهنپ  شدالیم و  ندنام  هدیـشوپ  ...تسا : مالـسلا  مهیلع  نارمع  نب  یـسوم 
هحفص 42] راید [  نیا  زا  يدش  ناهنپ  وا  وچمه  دنا  هتسب  تدیما  مشچ  وا  لثم  ؟ رای وت  يراد  رگم  یسوم  تنس  اه ؟

ثیدح 22

مایقب رقا  نم  لاق : [ 44 (، ] بیغلاب نونموی  نیذلا   -: ) لج زع و  هللا -  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  یقرلا ، ریثک  نب  دوواد  نع 
هک نانآ  لج :-  زع و  يادخ -  راتفگ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یقر  ریثک  نب  دواد  [ 45  ] .قح هنا  مالسلا  هیلع  مئاقلا 

تسا و بیغ  تیآ  رظن  زا  ناهنپ  رای  يا  تتبیغ.دروآ  نامیا  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  تیناقح  هب  هک  ره  دـندومرف : دـنرآ  نامیا  بیغ  هب 
هحفص 43] نآ [  زار  ییوگب  دوخ  ییایب ، ات  میا  هتسشنب  وت  هار  رب  رظتنمناهن  شریسفت ،

ثیدح 23

لعف ام  هتجحب  لعفی  لج -  زع و  هللا -  نوکی  نا  همـالا  هذـه  رکنت  اـمف  لوقی ...: مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  اـبا  تعمـس  لاـق : ریدـس ، نع 
هـسفنب مهفرعی  نا  لج -  زع و  هللا -  نذای  یتح  هنوفرعی  مه ال  و  مهطـسب ، اطی  و  مهقاوسا ، یف  ریـسی  نوکی  نا  مالـسلا : هیلع  فسویب 

انا لاق  فسوی  تنال  کنا  اولاق ا  نولهاج  متنا  ذا  هیخا  فسویب و  متلعف  ام  متملع  له  : ) مهل لاق  یتح  مالـسلا  هیلع  فسویل  نذا  اـمک 
زع و يادخ -  هک  درادن  رواب  ارچ  تما  نیا  دندومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریدس  [ . 47 [ ] 46 ( ] .فسوی

ماگ ناشیاهزادـنا  ریز  رب  دـنک و  دـش  دـمآ و  ناشیاهرازاب  رد  هک  درک  مالـسلا  هیلع  فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  دوخ  تجح  اب  لج - 
هیلع فسوی  هب  هکنانچ  دناسانـشب ، ناشیا  هب  ار  دوخ  هک  دهد  نذا  مالـسلا  هیلع  يادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانشن  ار  وا  هک  نآ  لاح  دهن ،

: دومرف دوخ ) ناردارب   ) ناشیا هب  هکنآ  ات  داد  هزاجا  مالسلا 
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ون....مفسوی نم  دومرف  یفـسوی ؟ وت  هنیآ  ره  ایآ  دنتفگ  دیدوب ؟ نانادان  زا  هک  هاگ  دیدرک  هچ  شردارب  فسوی و  اب  هک  دیناد  یم  ایآ 
، رذگب شخبب و  ام  رب  لهاج  نالئاس  زا  ییاطخ ، هدز  رس  رگیهاشداپ  خاک  رد  نایادگ ، ام  ناهنپ ز  ار  یفـسوی  نییآ  ازیزع ، يا  هدرک 

هحفص 44] یهلا [  تمحر  يا 

ثیدح 24

لها انم  مئاقلا  یف  هثداح  تابیغلا ، نم  مهب  عقو  اـمب  ءاـیبنالا : ننـس  نا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  اـبا  تعمـس  لاـق : ریـصب ، یبا  نع 
هویش نیا  انامه  دندومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریـصبوبا  [ 48  ] .هذقلاب هذقلا  لعنلاب و  لعنلا  وذـح  تیبلا ،

ناراگن يور  تبیغ.رپ  هب  رپ  ماگ و  هب  ماگ  دیآ ، شیپ  زین  نادناخ  ام  مئاق  هرابرد  دنا ، هدش  راچد  اهتبیغ  هب  هک  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ 
هحفص 45] دوب [  قاتشم  هدید  زا  بیاغ  مارم  دهع و  نیمه  هب  مه  ام  رایدوب  قاشع  نمرخ  شتآ  میدق  زا 

ثیدح 25

هتدالو یف  سانلا  کـشی  يذـلا  رظتنملا  وه  لوقی ...: مالـسلا ، اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا ، تعمـس  لاـق : نیعا ، نب  هرارز  نع 
.نولطبملا باتری  کلذ  دـنعف  هقلخ  نحتمی  نا  بحی  لـج -  زع و  هللا -  نـال  هل ...، بقع  ـال  تاـم و  هوبا  تاـم  اذا  لوقی : نم  مهنمف 

یـسک نامه  دنتـسه ، شهار  هب  مشچ  هک  نآ  دـندومرف ...: یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : نیعا  نب  هرارز  [ 49]
نیا ...تشادن  يدنزرف  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  شردپ  دنیوگ : ناشیا  زا  یخرب  سپ  دننک ، یم  دیدرت  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا 

ود کش و  هب  ناتـسردان  هک  تسا  نامز  نآ  رد  دیامزایب ، ار  شناگدیرفآ  دراد  تسود  لج -  زع و  يادخ -  هک  تسا  تهج  نآ  هب 
ییاوسر دوش  ات  ینک  یم  مناحتماک  هم  يا  مسرتام  شوه  رارق و  ربص و  يا  هدرب  يا  هتـشگ  ناهنپ  وت  ام  زک  نینچ  نیا.دـنتفا  رد  یلد 

هحفص 46] الم [  رب  نم 

ثیدح 26

هرارز نب  دـیبع  [ 50  ] .هنوری مهاریف و ال  مسوملا  دهـشیف  مهماما  سانلا  دـقفی  لوقی : هللا  دـبع  اـبا  تعمـس  لاـق : هرارز ، نب  دـیبع  نع 
هاوگ ار  ناشیا  نایجاح ]  ] هدوت وا  سپ  دـنباین  دوخ  ياوشیپ  ناـمدرم ، دـندومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ :
دوبن رـسیم  وچ  ار  امرـصب  رون  يا  مدرم  يا ز  هدش  ناهنپ  ام  هدید  زا  يا  هتـشگ  مگ  هک  تسا  رید.دننیبن  ار  وا  دنیبب و  ار  ناشیا  دـشاب ،

هحفص 47] رگن [  دیشروخ  وچ  اه  هرذ  هب  وت  مدکی  رهم  ندید 

ثیدح 27

نا [ ) 51  ] روقانلا یف  رقن  اذاف   -: ) لج زع و  هللا -  باتک  یف  ارقت  اما  مالـسلا ...: هیلع  هللا  دـبع  وبا  لاقف  لاـق ...: رمع ، نب  لـضفملا  نع 
رمع نب  لضفم  [ 52  -. ] لـج زع و  هللا -  رماـب  رما  رهظف و  هبلق  یف  تکن  هرما ، راـهظا  لـج -  زع و  هللا -  دارا  اذاـف  ارتتـسم  اـماما  اـنم 

زا انامه  دنمدب  روپیـش  رد  هک  هاگ  یناوخ : یمن  لج -  زع و  يادخ -  باتک  رد  ایآ  دـندومرف ...: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ ...:
هاگ نآ  سپ  دناشنب  شلد  رد  یناشن  دهاوخ ، شرما  يراکـشآ  لج -  زع و  يادـخ -  نوچ  هک  تسا  ینیـشن  هدرپ  ياوشیپ  ام  نایم ] ]

تلود سوکینک  دای  ام  وت ز  هم  يا  يزور  دودو  دنوادخ  فطل  اب  هک  وب.دهد  لج -  زع و  يادخ -  نامرف  هب  نامرف  ددرگ و  راکشآ 
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هحفص 48] ینک [  داش  هشوت  هک  ار  یلئاس  دنزب  تداعس  ز 

ثیدح 28

هحار ینم  تزتبا  و  يداهم ، یلع  تقیض  و  يداقر ، تفن  کتبیغ  يدیس ! مالسلا : هیلع  هللا  دبع  وبا  لوقی  لاق ...: یفریـصلا ، ریدس  نع 
تتبیغ مرورس ! دندومرف : هادف ]-  انحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  دای  هب   ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ ...: یفریـص  ریدس  [ 53  ] .يداوف

بات بت و  هب  ار  ناورسخ  تاکرح  نیریـش  هش  يا  تتبیغ.تسا  هدوبر  ملد  زا  تحار  هدرک و  گنت  نم  رب  ار  مرتسب  باوخ و  یب  ارم 
هحفص 49] دنکف [  بانوخ  هتفیش  لد  رد  دوبر  بآ  رپ  هدید  زا  باوخدنکف 

ثیدح 29

هروهظل نیرظتنملا  مالسلا ، هیلع  انمئاق  هعیشل  یبوط  ریصب ! ابا  ای  مالسلا ...: امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا ، لاق  لاق : ریـصب ، یبا  نع 
ماما دیوگ : ریصبوبا  [ 55  ] و [ 54  ] .نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  ـال  نیذـلا  هللا  ءاـیلوا  کـئلوا  هروهظ ، یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف 

شروهظ هار  هب  مشچ  شتبیغ  رد  هک  نانآ  مالـسلا ، هیلع  ام  مئاق  ناوریپ  لاح  هب  اشوخ  ریـصبابا ! يا  دـندومرف ...: مالـسلا  هیلع  قداص 
هب هک  ره  دنزگ  دباین  مایا  مغ  زا.تشاد  دنهاوخن  یهودنا  میب و  هک  دنیادخ  ناتـسود  نآ  ناشیا  وا ، رادربنامرف  شروهظ  رد  دنـشاب و 

هحفص 50] درب [  یم  ناج  لد و  زا  میب  مغ و  ره  تسا  تینما  هیامرس  وت  رهمدرورپ  ار  وت  رهم  لد 

ثیدح 30

دیحولا دیرطلا  وه  لاق : رمالا ، اذـه  بحاص  نع  مالـسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا ، ابا  تلاس  لاق : یقرلا ، ریثک  نب  دوواد  نع 
، مدیسرپ رما  نیا  بحاص  هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : یقر  ریثک  نب  دواد  [ 56  ] .هیباب روتوملا  هلها ، نع  بئاغلا  بیرغلا ،

دوخ عاطم و  وت  رماک  هناگی  وت  يادـف  هب  مناج.شردـپ  رادـغاد  شا ، هداوناخ  زا  ناهنپ  هناگیب ، ياـهنت  هدـش  هدـنار  تسوا  دـندومرف :
هحفص 51] یبیکش [  یم  وت  ادخ  رهب  دنداهن و ز  لد  هب  تردپ  غادیبیرغ 

ثیدح 31

نع بیغی  هصخش و ال  سانلا  راصبا  نع  بیغی  مالـسلا ...: هیلع  مظاکلا  مامالا ]  ] لاقف لاق ...: يدزالا ، دایز  نب  دمحم  دمحا ، یبا  نع 
:... دندومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ ...: يدزا  دایز  نب  دـمحم  دـمحاوبا ، [ 57  ] ....انم رـشع  یناـثلا  وه  هرکذ و  نینموملا  بولق 

هدـید رگا ز  رای  هدـش  بیاغ....تسام  نیمهدزاود  وا  و  دورن ، نانموم  ياهلد  زا  شدای  اـما  دوش ، ناـهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  شمـسج 
هحفص 52] دشابن [  نایع  وا  مغ  زار  تسا  قدص  هاوگ  مرگج  نوخدشابن  ناهن  وا  لد  مدکی ز 

ثیدح 32

ضرالا تقرشا  جرخ  اذاف  هجورخ ، لبق  هبیغلا  بحاص  وه  مالـسلا ...: امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق  لاق : دلاخ ، نب  نیـسحلا  نع 
:... دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  [ 59  ] ....ادحا دحا  ملظی  الف  سانلا  نیب  لدعلا  نازیملا  عضو  و  [ 58  ] هرونب

.دنهنب داد  يوزارت  نامدرم  نایم  ددرگ و  نشور  شرون  اب  نیمز  دـنک ، جورخ  هک  هاگ  نآ  سپ  .تسا  یتبیغ  شجورخ  زا  شیپ  ار  وا 
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همه ار  تعولطرگمتـس  يوخ  نوچ  هریت  دـش  ناـهج  هم  يا  تیور  رهم  وچ  يدرک  ناهن....دـنکن  متـس  يرگید  رب  مه  نت  کـی  سپ 
هحفص 53] رتسگداد [  باتفآ  يا  باتب  میراظتنا  مشچ 

ثیدح 33

تلخ تایآ  سرادم  : اهلوا یتلا  یتدیصق  مالسلا ، امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضرلا ، يالوم  تدشنا  لوقی : یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  نع 
لک انیف  زیمیتاکربلا  هللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ  هلاحم  ـال  ماـما  جورخ  : یلوق یلا  تیهتنا  اـملفتاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  هوـالت و  نم 
حور قطن  یعازخ ! ای  یل : لاقف  یلا ، هسار  عفر  مث  ادـیدش  اءاکب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یکبتامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  لـطاب و  قح و 
ياه هسردـم  دوب : نینچ  شزاغآ  هک  ار  ما  هدیـصق  نآ  دـیوگ : یعازخ  یلع  نب  لـبعد  [ 60  ] ....نیتیبلا نیذهب  کناسل  یلع  سدـقلا 
تیب نیا  هب  نوچ  مدورس ، یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  دنام  ار  هایگ  بآ و  یب  ینابایب  یحو ، هناخ  هدنام و  یهت  توالت  زا  تایآ 

ادج ام  نایم  ار  یلطاب  قح و  ره  دزیخ  اپب  تکرب  اب  دـنوادخ و  مان  هب  تسا  یمتح  دـنک ، جورخ  ریزگان  هک  ییاوشیپ  جورخ  مدیـسر :
ور سپس  .دنتسیرگ  یتخس  هب  ناشیا  هحفص 54 ] دهد [  رفیک  شاداپ و  ار ] ود  نآ  ناوریپ   ] دزاس و
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نورب ایادخ  یـسدق  دهاش  نآ  نیقی.دناوخ  رب  ار  تیب  ود  نیا  وت  نابز  زا  هک  دوب  سدقلا  حور  یعازخ ! يا  دندومرف : دندرک و  نم  هب 
هحفص 55] دیامن [  لطاب  زا  یقح  ره  ادج  راوازس  رب  رفیک ، شاداپ و  دهددیایب  تبیغ  هدرپ  زا 

ثیدح 34

امک هلیل  یف  هرما  هل  حلصیل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  یل ...: مالسلا ] هیلع  داوجلا  یلع  نب  دمحم   ] لاقف لاق : ینسحلا ،]  ] میظعلا دبع  نع 
:... دیوگ ینسح  میظعلادبع  [ 62 [ ] 61  ] ....یبن لوسر  وه  عجرف و  اران  هلهال  سبتقیل  بهذ  ذا  مالسلا ، هیلع  یـسوم  همیلک  رما  حلـصا 

ناماس هب  یبش  هب  ار  هادف )-  انحاورا  هللا -  هیقب   ) وا راک  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  انامه  دندومرف ...: نم  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
رد سپ  تفر ، شا  هداوناخ  يارب  یشتآ  هراپ  لابند  هب  هک  هاگ  دروآ ، ناماس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ ، میلک  راک  هکنانچ  درآ 
زا متفگراگن  يامیـس  ردـب  رخآ  بش  کی  مشچ  هب  دـیآ  روط  هوک  رون  وچمه.دوب  وا  ربمایپ  يادـخ و  هداتـسرف  هک  تشگزاب  یلاـح 

هحفص 56] ران [  تسنآ  تیآ  نیا  وت و  نیا  نورب  میآ  یم  هدهع 

ثیدح 35

سانلا لوقی  نم  رمالا ، اذه  بحاص  لوقی : مالـسلا  مهیلع  دمحم  نب  یلع  نسحلا ، ابا  تعمـس  لاق : بویا ، نب  دمحم  نب  قاحـسا  نع 
نآ رما ، نیا  بحاص  دـندومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دـیوگ : بویا  نب  دـمحم  نب  قاحـسا  [ 63  ] .دعب دـلوی  مل 

دونـشب شفـصو  هک  رهلالجلا  وذ  میکح  رما  بحاص  ناـمدرم  دزن  هب  دراد  ناـشن  کی.هدـشن  هداز  زگره  دـنیوگب  ناـمدرم  هک  تسا 
هحفص 57] لاحم [  دشاب  شنداز  یتفگ  هک  نیا  نینچ : دیوگ 

ثیدح 36

مل يذـلا  دـمحلا هللا  لوقی : مالـسلا ، امهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم ، اـبا  تعمـس  لاـق : دعـس ، نب  قاحـسا  نب  دـمحا  نع 
نب دمحا  [ 64  ] ....اـقلخ اـقلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  ساـنلا  هبـشا  يدـعب ، نم  فـلخلا  ینارا  یتـح  ایندـلا  نم  ینجرخی 

ات دربن  ردب  ایند  زا  ارم  هک  ار  ییادخ  شیاتس  دندومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دیوگ : دعـس  نب  قاحـسا 
يوخ و  تروص ] و   ] شنیرفآ رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  نامدرم  نیرتدننامه  هک  نآ  دنایامن ، نم  هب  ار  منیـشناج 
متاخ ییوگ  هدید  ار  وت  يوجلد  يور  دنیب  هک  رهناهج  رد  دمحا  یناث  يا  هتـشگ  لاثم  یب  يوخ  قلخ و  رد  ایدـهم.تسا ! تریـس ] [و 

هحفص 58] ناربمغیپ [ 

ثیدح 37

اذه لاق : ثلاثلا و  موی  هباحصا  یلع  هضرعف  مالسلا  هیلع  ادمحم  هامسف  دلو  مالـسلا  هیلع  دمحم  یبال  دلو  لاق : مداخلا ، مناغ  یبا  نع 
يرکـسع نسح  ماما  مداخ  مناغوبا -  [ 65  ] ....راظتنالاب قانعالا  هیلا  دتمت  يذـلا  مئاقلا  وه  و  مکیلع ، یتفیلخ  يدـعب و  نم  مکبحاص 

موس زور  هب  سپ  .دیمان  مالسلا  هیلع  دمحم  ار  وا  هک  دش  هداز  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  دیوگ : مالـسلا -  هیلع 
وا یهار  هب  مشچ  رد  هک  تسا  یمئاق  نامه  تسامش و  رب  منیـشناج  نم و  زا  سپ  امـش  رورـس  نیا  دومرف : دنایامن و  شنارای  رب  ار  وا 
 ] میرهم ناب  هدـید  هتـسشنب و  هام  يا  تراظتنا  هب  تسا  يریدـمیرهم  ناشفناج  هدـنب  ام  اـم  یناگدـنز  بحاـص  وت.دنـشک  رب  اـهندرگ 
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هحفص 59]

ثیدح 38

مهنیب و انلعج  و  : ) لج زع و  لاق  مالسلا ...: هیلع  بتکف  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  یلا  تبتک  لاق : ینادمهلا ، حلاص  نب  دمحم  نع 
حلاص نب  دمحم  [ 67  ] .هرهاظلا يرقلا  متنا  اهیف و  هللا  كراب  یتلا  يرقلا  هللا  نحن و  و  [ 66 (، ] هرهاظ يرق  اهیف  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب 

ناـشیا و ناـیم  تسا : هدوـمرف  لـج -  زع و  يادـخ - ] :... ] دنتـشون نم  هب  مالـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  يا  هبتاـکم  رد  دـیوگ : ینادـمه 
تکرب اهنآ  هب  دنوادخ  هک  اهرهـش  نآ  دنگوس ، يادخ  هب  میداهن ، راکـشآ  کیدزن و  ییاهرهـش  میداد  تکرب  اهنآ  هب  هک  ییاهرهش 
هتسشن مییامییادخ  كرابم  رهش  وت  یهلا  قح  رب  تجح  يا.دیراکشآ  کیدزن و  ياهرهش  نآ  زین  اهقف ] ناثدحم و   ] امش مییام و  داد 

هحفص 60] ییامن [  ام  هب  يرظن  کی  ات  هار  رس  رب 

ثیدح 39

یتبیغ یف  یب  عافتنالا  هجو  اما  و  مالـسلا ...: هیلع  نامزلا  بحاص  انیلوم  طـخب  عیقوتلا  یف ] ت   ] دروف لاـق ...: بوقعی ، نب  قاحـسا  نع 
قاحسا [ 68  ] ....ءامسلا لهال  ناما  موجنلا  نا  امک  ضرالا  لهال  نامال  ینا  باحـسلا و  راصبالا  نع  اهتبیغ  اذا  سمـشلاب ، عافتنالاکف 

زا ندرب  هرهب  متبیغ ، رد  نم  زا  ندرب  هرهب  اـما  و  تسا ...: هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  طـخ  هب  يا  هتـشون  رد  دـیوگ : بوـقعی  نـب 
ناتسود ناما  يا.دنناینامسآ  ناما  ناگراتس  هکنانچ  مناینیمز  ناما  نم  و  دنناشوپب ، ناگدید  زا  ار  نآ  اهربا  هک  هاگ  دنام ، ار  دیشروخ 

هحفص 61] ایب [  رگید  نارب ، ار  تبیغ  ربا  باحس ؟ تشپ  یک  هب  ات  تیور  رهمایب  رتخا  ره  رتناشخرد ز  يا  رارق  یب 

ثیدح 40

تعقو دقف  هتخـسن ...: اعیقوت  سانلا  یلا  هحور ]-  هللا  سدق  يرمـسلا -   ] جرخاف لاق ...: بتکملا ، دمحا  نب  نسحلا  دمحم  وبا  انثدـح 
یتایـس و  اروج ، ضرالا  ءالتما  و  بولقلا ، هوسق  و  دـمالا ، لوط  دـعب  کلذ  و  لج -  زع و  هللا -  نذا  دـعب  ـالا  روهظ  ـالف  هماـتلا  هبیغلا 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  .رتفم و ال  بذاک  وهف  هحیـصلا  ینایفـسلا و  جرخ  لبق  هدـهاشملا  یعدا  نمف  الا  هدـهاشملا ، یعدـی  نم  یتعیش 
نامز ماما  زا  يا  هتـشون  هحور -  هللا  سدق  يرمـس -  دمحم  نب  یلع  دیوگ : بتکم  دـمحا  نب  نسح  دـمحموبا ، [ 69  ] .میظعلا یلعلا 
نذا زا  سپ  رگم  دوب  دـهاوخن  يروهظ  سپ  تسا  هدـمآ  شیپ  يربک )  ) همات تبیغ  نومـضم ...: نیدـب  دـنایامن  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع 
.دوب دهاوخ  دادیب  زا  نیمز  ندش  هدنکآ  و  نامدرم ] تواسق  و   ] یلدگنـس زارد و  يراگزور  زا  سپ  مه  نآ  و  لج -  زع و  يادـخ - 

و
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ینایفس و جورخ  زا  شیپ  هک  ره  دیـشاب ! هاگآ  دنراد ، ارم ] اب  دش  دمآ و  و   ] رادید ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  ار  مناوریپ  يدوزب 
رگا دینکن  رواب  هحفص 61 ] .میظعلا [  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  تسارس ، هوای  ینزغورد  وا  دنک  رادید  ياعدا  ینامـسآ  زاوآ 

تسد دهد  وا  لاصو  هکنیا  ات  هدارا  نیا  دیابب  هاش  زاتسا  نامهیم  هاش ، رب  مد  ره  تفگ  ادگ 

یقرواپ

ص 310. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 1]

ص 135. ج 6 : هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا : یبا  نبا  [ 2]

ص 353. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 3]

.دزاس یم  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  ناه ، : 17:57 دیدح ، [ 4]

ص 668. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 5]

ص 362. ج 2 : هرتعلا ، یبنلا و  بقانم  راحب  نم  هرطقلا  طبنتسم : [ 6]

ص 156. ج 51 : راونالا ، راحب  یسلجم : [ 7]

ص 333. ج 1 : یفاکلا ، نم  لوصالا  ینیلک : [ 8]

 ] .هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  اعد  مراهچ : رما  نانجلا /  حیتافم  یمق : سابع  خیش  [ 9]

ص 458. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 10]

.512 صص 515 -  همعن ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 11]

ص 440. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 12]

.303 صص 307 -  ج 1 : مراکملا ، لایکم  یناهفصا : [ 13]

ص 145. هبیغلا ، باتک  ینامعن : [ 14]

ص 301. رثالا ، بختنم  یفاص : [ 15]

ص 100. ج 102 : راونالا ، راحب  یسلجم : [ 16]

ص 104. ج 53 : راونالا ، راحب  یسلجم : [ 17]
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هرامش 147. راصق ، تاملک  هغالبلا /  جهن  هدنروآ :) درگ   ) یضر دیس  [ 18]

هب يرافغ و  ربکا  یلع  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  هدـنهوژپ  قیلعت  حیحـصت و  اـب  نتم ، همدـقم و  نادرگزاـب  رد  اـم ، ساـسا  هخـسن  [ 19]
هیملع هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا ، تاراشتنا  هسسوم  ششوک 

www.Ghaemiyeh.comهمانقارف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدیسر  پاچ  هب  ریخا  ياهلاس  رد  مق ،

صص 252 و 253. نیدلا ، لامک  [ 20]

صص 254 و 256. نیدلا ، لامک  [ 21]

صص 264 و 269. نیدلا ، لامک  [ 22]

ص 286. نیدلا ، لامک  [ 23]

ص 286. نیدلا ، لامک  [ 24]

صص 287 و 288. نیدلا ، لامک  [ 25]

ص 303. نیدلا ، لامک  [ 26]

ص 304. نیدلا ، لامک  [ 27]

.308 ص 311 -  نیدلا ، لامک  [ 28]

.2 : 259 هرقب ، [ 29]

ص 315 و 316. نیدلا ، لامک  [ 30]

صص 316 و 317. نیدلا ، لامک  [ 31]

ص 317. نیدلا ، لامک  [ 32]

ص 322. نیدلا ، لامک  [ 33]

و 323. صص 322 -  نیدلا ، لامک  [ 34]

81 و 16. : 15 ریوکت ، [ 35]

صص 324 و 325. نیدلا ، لامک  [ 36]

.67 : 30 کلم ، [ 37]

صص 325 و 326. نیدلا ، لامک  [ 38]
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صص 331 و 332. نیدلا ، لامک  [ 39]

ص 675. نیدلا ، لامک  [ 40]

ص 333. نیدلا ، لامک  [ 41]

ص 338. نیدلا ، لامک  [ 42]

ص 340. نیدلا ، لامک  [ 43]

.2 : 3 هرقب ، [ 44]

نیدلا ص 340. لامک  [ 45]

12 و 90. : 89 فسوی ، [ 46]

ص 341. نیدلا ، لامک  [ 47]

ص 345. نیدلا ، لامک  [ 48]

ص 346. نیدلا ، لامک  [ 49]

ص 346. نیدلا ، لامک  [ 50]

.74 : 8 رثدم ، [ 51]

ص 349. نیدلا ، لامک  [ 52]

.352 صص 357 -  نیدلا ، لامک  [ 53]

.10 : 62 سنوی ، هروس  زا  سابتقا  [ 54]

ص 357. نیدلا ، لامک  [ 55]

ص 361. نیدلا ، لامک  [ 56]

صص 368 و 369. نیدلا ، لامک  [ 57]

هیآ 69. رمز ، هروس  زا  سابتقا  [ 58]
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صص 371 و 372. نیدلا ، لامک  [ 59]

صص 372 و 373. نیدلا ، لامک  [ 60]

.9 تایآ 13 -  هط ، هروس  هب  هراشا  [ 61]

ص 377. نیدلا ، لامک  [ 62]

صص 381 و 382. نیدلا ، لامک  [ 63]

صص 408 و 409. نیدلا ، لامک  [ 64]

ص 431. نیدلا ، لامک  [ 65]

.34 : 18 ابس ، [ 66]

ص 483. نیدلا ، لامک  [ 67]

.483 صص 485 -  نیدلا ، لامک  [ 68]

ص 516. نیدلا ، لامک  [ 69]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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